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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس بیــش از 177 
واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 78,190واحــد رســید. کــه نمادهــای شــبندر بــا 52 واحــد ، 
جــم بــا 51 واحــد و پارســان بــا 41 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن نمــاد وغدیــر 
ــورس گذاشــتند.  ارزش معامــات  ــر شــاخص ب ــا 30 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را ب ب
در ایــن بــازار بــه رقــم 309 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خســاپا بــا رقمــی حــدود 10 
میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود. در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش 
از 1 واحــد کاهــش یافــت بــه رقــم 817 واحــد رســید. نمادهــای شــتران ، شــاوان و شــراز  
بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص فرابــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار 
بــه رقــم 159 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد شــتران بــا رقمــی حــدود 9 میلیــارد تومــان 

دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود. 

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3538 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 123 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

بــه گــزارش خبرآنایــن، بــر اســاس آخریــن گــزارش ارائــه شــده از ســوی بانــک مرکــزی 
ــه  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــش از 26 ه ــته بی ــال گذش ــان س ــا پای ــاری ت ــای تج ــک ه بان
ــن  ــان همی ــا پای ــز ت ــک هــای تخصصــی نی ــک مرکــزی بدهــی داشــتند . بدهــی بان بان
دوره زمانــی بیــش از 57 هــزار میلیــارد تومــان گــزارش شــده اســت .میــزان بدهــی بانــک 
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هــای تجــاری بــا بانــک مرکــزی در ســال گذشــته نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
کاهشــی در حــدود 12 درصــد را نشــان مــی دهــد ایــن در حالــی اســت کــه میــزان بدهــی 
بانــک هــای تخصصــی بــه بانــک مرکــزی در همیــن دوره زمانــی افزایشــی در حــدود 2,5 
درصــد را تجربــه کــرده اســت .یکــی از مهمتریــن دالیــل بدهــکار شــدن بانــک هــا بــه 
بانــک مرکــزی ، تکلیــف بانــک هــا بــه پرداخــت تســهیات تکلیفــی اســت . پیــش از ایــن 
ولــی اهلل ســیف، رییــس کل بانــک مرکــزی نیــز تاکیــد کــرده بــود بانــک مرکــزی عامــل 
ابــاغ تســهیات تکلیفــی بــه بانــک هاســت و از طــرف دیگــر مســئولیت کنتــرل حســاب 
بانــک هــا نــزد بانــک مرکــزی را بــرای بدهــکار نشــدن بــر عهــده دارد .بــه ایــن ترتیــب 
در ایــن میانــه بانــک مرکــزی دچــار تضــاد مســئولیت شــده اســت زیــرا از یــک طــرف بــه 
بانــک تکلیــف مــی کنــد تســهیات بــا نــرخ ســود پاییــن بپــردازد و از طــرف دیگــر بانــک 
هــا را بــه علــت اضافــه برداشــت و بدهــکار شــدن جریمــه مــی کنــد .کارشناســان بــر ایــن 
اعتقادنــد کــه جــز حمایــت هــای بانــک مرکــزی از بانــک هــا بــرای بازپرداخــت تعهــدات 
ــی  ــن بده ــش ای ــی افزای ــری و حت ــز در شــکل گی ــری نی ــل دیگ ــت عوام ضــروری دول
موثرنــد . از جملــه ایــن عوامــل مــی تــوان بــه تطابــق نداشــتن زمانــی در تســویه شــبکه 
چــکاوک و همچنیــن پوشــش بانــک مرکــزی بــرای تامیــن منابــع کوتــاه مــدت بانــک هــا 
اشــاره کــرد .بــر اســاس ایــن گــزارش بررســی هــا نشــان مــی دهــد حجــم بدهــی بانــک 
هــا بــه بانــک مرکــزی در ســال هــای گذشــته بــا نوســان هایــی جــدی همــراه بــوده و 
ــه کاهــش حجــم تســهیات  ــد نســبت ب دولــت هــا در بســیاری مــوارد تــاش کــرده ان
تکلیفــی اقــدام کننــد امــا ایــن مهــم تــا کنــون رخ نــداده اســت . ســهم تســهیات تکلیفــی 
بزرگتریــن ســهم در شــکل گیــری بدهــی هــای کان بانــک هــا بــه بانــک مرکــزی اســت 
. نمــودار زیــر وضعیــت بدهــی هــای بانــک هــای تجــاری و تخصصــی بــه بانــک مرکــزی 

را در دو دهــه گذشــته نمایــش مــی دهــد.
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در گروه ها چه خبر بود؟

ــه کار  ــت ب ــا معامــات مثب ــا ب ــر نماده ــات اکث ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
خــود پایــان دادنــد . خســاپا مثبــت شــد ایــن نمــاد در محــدوده صفــر مثبــت و بــا قیمــت 
پایانــی 118 تومانــی بــه معاماتــش خاتمــه داد ســایپا بیــش از 92 میلیــون ســهم معاملــه 
ــه ذکــر اســت کــه بیــش از 62  شــد کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت الزم ب
ــا افزایــش 1  ــا ب درصــد فــروز امــروز ســایپا توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت . خزامی
درصــدی بــه قیمــت پایانــی 1032 ریالــی رســید و بیــش از 39 میلیــون ســهم معاملــه شــد 
و روز مثبتــی بــرای خــود رقــم زد .  خــکاوه پــر تقاضــا ظاهــر شــد ایــن نمــاد کــه امــروز 
معاملــه درحداکثــر قیمتــی را نیــز تجربــه کــرد در آخــر بــا قیمــت پایانــی 1493 ریالــی بــه 
معاماتــش خاتمــه داد و بیــش از 27 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خــودرو قرمــز پــوش 
بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی و بــا قیمــت پایانــی 3203 ریالــی معاماتــش را 
پشــت سرگذاشــت . نمادهــای خاهــن ، خچرخــش از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد 
بودنــد کــه بــا حداکثــر قیمتــی بــه معاماتشــان پایــان دادنــد . خاذیــن امــروز بــه قیمــت 
پایانــی 1113 ریالــی رســید و رشــد 2 درصــدی را پشــت سرگذاشــت . نمادهــای خپــارس 
، خــاور نیــز از مثبتهــای گــروه بودنــد کــه بــا افزایــش 1 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود 
ــا قیمــت  ــی و ب ــر منف ــاد در محــدوده صف ــن نم ــود ای ــی ب ــراه شــدند . خبهمــن منف هم
ــر در  ــای خگســتر و خمه ــش را پشــت سرگذاشــت . نماده ــی معامات ــی 2669 ریال پایان

محــدوده صفــر مثبــت معاماتشــان را ســپری کردنــد .

در پــی افزایــش ســرمایه 100 درصــدی ســرمایه گــذاری رنــا، ایــن شــرکت بورســی ســود 
هــر ســهم ســال مالــی جــاری را بــا ســرمایه600 میلیــارد تومانــی اصــاح و اعــام کــرد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، ســرمایه گــذاری رنــا کــه بــا برگــزاری مجمــع 
فــوق العــاده یکشــنبه 17 مــرداد اقــدام بــه اعمــال افزایــش ســرمایه 100 درصــدی کــرده 
، ســود هــر ســهم ســال مالــی 31 شــهریور را اصــاح کــرد و آمــاده بازگشــایی نمــاد شــد 
.ایــن شــرکت کــه از محــل مطالبــات ســهامداران و آورده نقــدی بــه ســرمایه 600 میلیــارد 
تومانــی رســیده ، ســود هــر ســهم را بــا ســرمایه 300 میلیــارد تومانــی 679 ریــال پیــش 
بینــی و در عملکــرد 9 ماهــه کمــی بیــش از 100 درصــد معــادل 681  ریــال محقــق کــرده 
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ــد  ــا ســرمایه جدی ــی را ب ــم ، ســود 340 ریال ــر مه ــن متغی ــه ای ــا” در اصاحی ــود . “ورن ب
پیــش بینــی کــرده و همیــن رقــم را در 9 ماهــه محقــق کــرده اســت .

ــم  ــزات اساســی معامــات منفــی ای را در بیشــتر نمادهــا شــاهد بودی در گــروه فل
.ذوب مثبــت بــود ایــن نمــاد بــا افزایــش 1 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 2657 ریالی رســید 
و بیــش از 10 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود .  فــوالد 
قرمــز پــوش بــود ایــن نمــاد امــروز بــا کاهــش 1 درصــدی همــراه شــد و قیمــت پایانــی 
1319 ریالــی را تجربــه کــرد . فاســمین منفــی شــد و روز معاماتــی خــود را بــا کاهــش 1 
درصــدی بــه پایــان رســاند ایــن نمــاد بــه قیمــت 2829 ریالــی رســید و بیــش از 5 میلیــون 
ســهم معاملــه شــد . فســرب امــروز را هــم بــا کاهــش قیمتــی پشــت سرگذاشــت فســرب 
بــه قیمــت 2772 ریالــی رســید و بیــش از 3 درصــد منفــی خــورد . فــوالژ صــف فــروش 
شــد و بــا افــت 4 درصــدی بــه معاماتــش خاتمــه داد . فلولــه ســبز پــوش بــود فلولــه بــا 
قیمــت پایانــی 3013 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد ایننمــاد امــروز حداکثــر قیمتــی را نیــز 
تجربــه کــرد و بــه صــف خریــد نیــز رســید . نمادهــای فجــر ، فــروس از نمادهــای مثبــت 

همــراه بــا صــف خریــد بودنــد .

از شــرکت فــوالد کاوه تــا پایــان شــهریورماه ســال جــاری بهــره بــرداری مــی شــود. بــه 
گــزارش مایــن نیــوز، فرمانــدار ویــژه خرمشــهر گفــت: تــا پایــان شــهریورماه ســال جــاری 
ــرداری مــی رســد کــه در آن حــدود 600 نفــر مشــغول  ــه بهــره ب شــرکت فــوالد کاوه ب

خواهنــد شــد.

تغییــرات و نوســانات بــازار مــواد معدنــی بــه ویــژه فلزاتــی همچــون ســرب و روی، ســبب 
شــده تــا متقاضیــان و خریــداران ایــن فلــزات بــرای تامیــن نیــاز خــود، بــا یکدیگــر وارد 
ــن دو  ــد ای ــش تولی ــل کاه ــه دلی ــی ب ــوز، از طرف ــن نی ــزارش مای ــه گ ــوند. ب ــت ش رقاب
ــاال بــودن تقاضــا در مقابــل عرضــه کــم محصــول، قیمت هــا افزایــش  مــاده معدنــی و ب
ــوده و  ــاوت ب ــل روی کمــی متف ــازار ســرب در مقاب ــرات ب ــه تغیی ــرده اســت. البت ــدا ک پی
کارشناســان می گوینــد بــازار روی، شــرایط بهتــری از لحــاظ قیمــت در مقایســه بــا ســرب 
دارد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــران ذخایــر ســرب و روی مناســبی در اختیــار دارد، می تــوان 
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ــرداری از  ــه بهره ب ــور، زمین ــود در کش ــرب و روی موج ــر س ــرمایه گذاری روی ذخای ــا س ب
آنهــا را فراهــم کــرده و در نتیجــه از ایــن موقعیــت موجــود در بــازار اســتفاده کــرد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا در حاشــیه منفــی دادوســتد شــدند.
جــم بــا 52 واحــد منفــی بــه عنــوان دومیــن ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص بــورس،در بین 
ســهامداران حقوقــی بیــش از14  میلیــارد ریــال معاملــه شــد کــه در حــدود 1 میلیون ســهم 
در قیمــت 813 تومــان بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد و در نهایــت بــا افــت 2 درصــدی ، 
در قیمــت 812 تومــان بــه کار خــود پایــان داد و پــرارزش تریــن ســهم گــروه شــد.در نمــاد 
ــاد  ــا نم ــکلر تنه ــوک زده شد.ش ــان بل ــت 491 توم ــهم در قیم ــارس2، 17,649,800 س ف
ــون ســهم  ــدود 3 میلی ــی در ح ــنده حقوق ــدون فروش ــرول ب ــروه بود.پت ــدی گ صــف خری
دادوســتد شــد ودر انتهــا در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 133 تومــان بــه معامــات 
ــهامداران  ــرک س ــدون تح ــفارا ب ــروه شد.ش ــهم گ ــن س ــم تری ــه داد و پرحج ــود خاتم خ
ــود را  ــو کار خ ــر تابل ــود بســته شد.پارســان در محــدوده صف ــی خ ــی در کــف قیمت حقوق
آغــاز کــرد و بــا 100 درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش از 6 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و 
در پایــان بــا افــت 2 درصــدی ، در قیمــت 217 تومــان روزخــود را بــه اتمــام رســاند و بــا 
41 واحــد منفــی ســومین ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص شــد. در ایــن نمــاد قــرار بــود 
تعــداد 69,000,000 ســهم معــادل 69درصد)شــصت و نــه درصــد( ســهام کنترلــی شــرکت 
توســعه حمــل و نقــل ریلــی پارســیان )ســهامی عــام( در نمــاد معاماتــی حپارســا4 را بطــور 
ــورخ  ــنبه م ــروز چهارش ــال ام ــر ســهم 15،000 ری ــه ه ــا قیمــت پای یکجــا و شــرایطی ب
20/05/1395 بــه فــروش برســداما بــه  دلیــل رقابــت در دقایــق پایانــی جلســه معاماتــی 

ادامــه رقابــت بــه روز شــنبه مــورخ 1395/05/23 موکــول گردیــد.

ــه  ــان ب ــا بی ــاجی ب ــع نس ــن صنای ــره انجم ــات مدی ــس هی ــینی، رئی ــروج حس ــد م محم
ــه  ــکاتی در برنام ــل مش ــه دلی ــان ب ــی از زم ــت: در مقاطع ــل« گف ــگار »پتروتحلی خبرن
تولیــد پتروشــیمی و کاهــش تولیــد نیــاز بــه واردات وجــود دارد، امــا اکثــرا پتروشــیمی هــا 
در حــال تامیــن محصــوالت صنایــع پاییــن دســت و حتــی صــادرات بــه کشــورهای دیگــر 
ــه واردات محصــوالت پتروشــیمی انــدک اســت .وی در ادامــه  ــاز ب هســتند، از ایــن رو نی
افــزود: در حــال حاضــر بیــش از یــک ســال اســت کــه عرضــه محصــوالت پتروشــیمی هــا 



 تحلیل امروز چهارشنبه 20 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

6

6

در بــازار داخــل بــا ارز آزاد انجــام مــی شــود، از ایــن رو واردات محصــوالت بــا ارز مبادلــه 
ای بــرای واردکننــدگان بــه صرفــه اســت، امــا نیــازی بــه واردات وجــود نــدارد .

مدیــر ســرمایه گــذاری شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی گفــت: در حــال حاضــر افــزون 
بــر انعقــاد قــرارداد و تفاهــم نامــه هــای دو جانبــه بــا شــرکت هــای اروپایــی و آســیایی 
ــا بانــک هــای  درجــه  مذاکــره بــرای تامیــن مالــی طــرح هــای توســعه ای مــد نظــر  ب
ــر ســرمایه گــذاری شــرکت ملــی  یــک ) PRIME BANKS ( در حــال انجــام اســت .مدی
ــا اجرایــی شــدن برجــام، فضــای بســیار مناســبی  صنایــع پتروشــیمی، گفــت: همزمــان ب
بــرای حضــور دوبــاره شــرکت هــا و کشــورهای دارنــده منابــع مالــی و فنــاوری در صنعــت 

پتروشــیمی ایــران ایجــاد شــده اســت.

در گــروه پاالیشــی بــه جــز نمادهــای شــپاس و شــبهرن بقیــه نمادهــا بــا معامــات 
منفــی همــراه بودند.شــتران در ادامــه رونــد صعــودی خــود امــروز را هــم مثبــت شــروع 
ــد  ــه ش ــال معامل ــارد ری ــش از 97 میلی ــی بی ــهامداران حقیق ــتقال س ــن اس ــرد و در بی ک
ودر انتهــا بــا افــت 2 درصــدی ، در قیمــت 319 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد ،  
لیــدر گــروه شــد و  بــا 1 واحــد منفــی اولیــن ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص فرابــورس 
شــد.نمادهای شــاوان، شــراز و شــبریز صــف فروشــی هــای گــروه بودند.شــبندر بــا 53 واحد 
منفــی بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص بــورس کــه در آن گنجیــه آرمــان 
شــهر مطابــق روال گذشــته 3 میلیــون ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده اســت ایــن 
نمــاد بــا 91 درصــد فروشــنده حقیقــی در حــدود 9 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد  و در 
ــه  ــان داد ودر رتب ــه روز خــود پای ــا افــت 3 درصــدی ، در قیمــت 504 تومــان ب نهایــت ب
بعــد از شــتران قــرار گرفت.ونفــت در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی 10 میلیــارد ریــال 
دادوســتد شــد و در پایــان در محــدوده صفــر منفــی ،  در قیمــت 228 تومــان بــه معامــات 

خــود خاتمــه داد و پرحجــم ظاهرشــد.

ــوارک  ــرخ خ ــف ن ــش تخفی ــر افزای ــی ب ــی مبن ــه های ــاره زمزم ــئول درب ــام مس ــک مق ی
پاالیشــگاه هــا از 5 بــه 10 درصــد اظهــار داشــت: بــه عنــوان مســئول مســتقیم و مرتبــط 
بــا ایــن موضــوع ، تــا بــه امــروز هیــچ تصمیمــی و مطلــب رســمی در ایــن بــاره گرفتــه و 
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منتشــر نشــده و هنــوز همــان اعامیــه هــای قبلــی شــرکت ملــی  نفــت و شــرکت ملــی 
پاالیــش و پخــش پابرجــا اســت .وی ادامــه داد: واقعیــت ایــن اســت کــه شــرکت هــای 
پاالیشــی از دو ســال پیــش پیگیــر ایــن موضــوع و افزایــش بیشــتر تخفیــف نــرخ خــوارک 
هســتند و شــاید هــم چنیــن امکانــی فراهــم باشــد امــا تبصــره هــای و الزامــات بــه حــدی 
ــر  ــوی دیگ ــرد. از س ــی ب ــئوال م ــر س ــتر را زی ــف بیش ــا” تخفی ــه عم ــت ک ــدد اس متع
اگــر هــم تخفیفــی در میــان باشــد ، همــه پاالیشــگاه هــا را شــامل نمــی شــود و شــاید 
ــع  ــزاری مجام ــد از برگ ــی بع ــوال” مدت ــیس را در برگیردمعم ــازه تاس ــای ت ــگاه ه پاالیش
پاالیشــگاه هــا، چنیــن شــایعاتی از ســوی برخــی مطــرح مــی شــود و قیمــت ســهام ایــن 

گــروه بــرای مدتــی رشــد مــی کنــد.

ــی  ــاد وات ــف نم ــش از شــروع معامــات شــاهد توق ــذاری، پی ــرمایه گ ــروه س در گ
ــوک 1,5 درصــدی  ــه روز گذشــته بل ــی ک ــم؛ وات ــی ســود بودی ــش بین ــل پی جهــت تعدی
شــیران خــود را عرضــه کــرده بــود، پیــش از ایــن 355 ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم 
ســال مالــی جــاری پیــش بینــی کــرده، کــه بــا ایــن فــروش EPS شــرکت احتمــاال مبلغــی 
در حــدود 77 ریــال رشــد خواهــد کــرد. وگســتر تنهــا نمــاد ایــن گــروه بــود کــه بــا صــف 
خریــد بــه معامــات پرحجــم خــود خاتمــه داد. ونیــرو دیگــر نمــاد مثبــت ایــن گــروه بــود 
کــه بــه حداکثــر آســتانه قیمتــی روزانــه رســید و معامــات خــوب و پرحجمــی را پشــت 
ســر گذاشــت. امــروز همچنیــن شــاهد بازگشــایی نمــاد اعتــا درقیمــت153 تومــان بودیــم 

کــه بــا رشــد 4 درصــدی همــراه بــود.

در گــروه حمــل و نقــل معاماتــی مثبــت و همــراه بــا تقاضــا را در دو نمــاد توریــل و 
حریــل نظــاره گــر بودیــم. حریــل بــه محــدوده مقاومتــی خــود نزدیــک شــده، و بــا توجــه 
بــه معامــات پرحجــم امــروز میتــوان بــه شکســت ایــن مقاومــت امیــدوار شــد. حســینا 
کــه روز گذشــته بــا افــت 10 درصــدی و در محــدوده 2500 تومــان بازگشــایی شــده بــود، 
در دقایــق آغازیــن معامــات امــروز بــه محــدوده 2,5 درصــد مثبــت رســید امــا در ادامــه 
ــا  ــی حپارس ــای منف ــت ه ــد. در قیم ــی ش ــاز منف ــی وارد ف ــهامداران حقوق ــا عرضــه س ب
بیــش از 300 هــزار ســهم داد و ســتد شــد کــه حــدود 20 درصــد از ایــن حجــم توســط 
ــود توســط  ــرار ب ــه ق ــاد ک ــن نم ــداری شــد؛ عرضــه بلوکــی ای ــی خری ســهامداران حقوق
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ــه هــر ســهم 1500 تومــان انجــام شــود،به  ــا قیمــت پای ســهامدار عمــده آن، پارســان، ب
جلســه معاماتــی بعــدی موکــول شــد.

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، امــروز نیــز بــا ادامــه رشــد قیمتــی روی جهانــی 
شــاهد معامــات مثبتــی در نمادهــای کــروه و کبافــق بودیــم. روی جهانــی امــروز از مــرز 
ــز  ــادن نی ــاد و ومع ــات کچ ــید. معام ــه  2308 دالر رس ــرد و ب ــور ک ــز عب 2300 دالر نی

امــروز بــا حمایــت حقوقــی همــراه بــود.

ــادن، در  ــی و اقتصــادی ومع ــاون مال ــری، مع ــی اکب ــروه، عل ــن گ ــروز ای ــای ام در خبره
گفتگــو بــا مایــن نیــوز، از اثــرات مثبــت یکســان ســازی ارز بــر برخــی زیرمجموعــه هــای 
ومعــادن صحبــت کــرد و در ایــن رابطــه گفــت: انتظــار مــی رود تــا در پــی یکســان ســازی 
نــرخ ارز، قیمتــی در محــدوده نــرخ ارز دولتــی و آزاد در نظــر گرفتــه شــود و میانگیــن ایــن 
دو بــه عنــوان نــرخ ارز واحــد تعییــن گــردد کــه در ایــن صــورت ایــن امــر بــه نفــع شــرکت 
ــی گل  ــی و صنعت ــون معدن ــی همچ ــرکت های ــود . ش ــد ب ــور خواه ــادرات مح ــای ص ه
گهــر، چادرملــو، فــوالد صبانــور، فــوالد خراســان از جملــه زیــر مجموعــه هایــی “ومعــادن” 
هســتند کــه در حــوزه صــادرات محصــوالت فعالیــت مــی کننــد کــه البتــه 100 درصــد از 
فــروش محصــوالت تولیــدی “کنــور” بــه صــادرات بــه کشــورهای خارجــی اختصــاص دارد 
و بــه طــور کل زیــر مجموعــه هــای مذکــور مــی تواننــد از تــک نرخــی شــدن ارز تبعــات 

مثبتــی بپذیرنــد .

ــداز صنعــت و رونــد جهانــی قیمــت جهانــی فلــزات  علــی اکبــری در خصــوص چشــم ان
ــار  ــه گذشــته ب ــراز داشــت: قیمــت ســنگ آهــن طــی دو هفت اساســی و ســنگ آهــن اب
ــت.  ــیده اس ــبی رس ــی مناس ــدوده قمیت ــه مح ــرده و ب ــاز ک ــودی را آغ ــد صع ــر رون دیگ
آنچنــان کــه یکــی از شــرکت هــای زیــر مجموعــه “ومعــادن” طــی دوشــنبه هفتــه جــاری 
از طریــق مزایــده حــدود 100 هــزار تــن ســنگ آهــن بــا عیــار 68 درصــد را بــه قیمــت 
حــدود 66 دالر بــه فــروش رســاند کــه قیمــت مناســبی ارزیابــی مــی شــود. از ایــن رو بــه 
نظــر مــی رســد بهــای فلــزات اساســی و ســنگ آهــن در همیــن محــدوده قیمتــی تثبیــت 
خواهــد شــد کــه البتــه نیــز بــا نوســاناتی نیــز همــراه خواهــد بــود. امــا بــه هــر حــال آنچــه 
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کــه مســلم بــه نظــر مــی رســد ایــن اســت کــه اوضــاع نامناســب مــاه هــای گذشــته و 
افــت قیمــت هــا بــه محــدوده 50 دالری محتمــل نیســت و روزهــای خوبــی بــرای ایــن 

صنعــت و تولیــد کننــدگان فعــال در ایــن گــروه متصــور اســت.

فروش »حپارسا« چقدر به EPS »پارسیان« می افزاید

ــه ایــی  شــرکت گــروه گســترش نفــت و گاز پارسیان)ســهامي عــام( امــروز طــی اطاعی
ــد(  ــه درص ــصت و ن ــادل 69درصد)ش ــهم مع ــداد 69,000,000 س ــر دارد تع ــت: در نظ گف
ــي پارســیان )ســهامي عــام( در نمــاد  ــي شــرکت توســعه حمــل و نقــل ریل ســهام کنترل
معاماتــي حپارســا را بطــور یکجــا و شــرایطي امــروز چهارشــنبه مــورخ 20/05/1395 بــه 

فــروش برســاند.

ــران  ــا همفک ــو ب ــیان درگفتگ ــت و گاز پارس ــی نف ــور مال ــی زاده ، مدیرام ــد رضــا نب حمی
دربــاره تصمیــم پارســیان درایــن بــاره گفــت: هلدینــگ نفــت و گاز پارســیان قصــد دارد از 

ایــن صنعــت خــارج شــود.

وی تاکیــد مــی کنــد: ایــن تصمیــم درراســتای اصــاح پرتفــوی پارســیان صــورت مــی 
گیــرد.

ــرمایه را در  ــوک، س ــن بل ــروش ای ــس از ف ــد دارد پ ــیان قص ــی زاده ، پارس ــه نب ــه گفت ب
ــط باشــد. ــش مرتب ــت های ــا فعالی ــه ب ــد ک ــی دیگــر صــرف کن محل

ــدی  ــوک 69 درص ــن بل ــاره ارزش ای ــه درب ــیان درادام ــت و گاز پارس ــی نف ــور مال مدیرام
را 150 میلیــارد تومــان عنــوان مــی کنــد و دربــاره تاثیــر ایــن پــول بــر ســود هــر ســهم 
هلدینــگ تشــریح کــرد: ایــن پــول درپیــش بینــی هــای قبلــی » ایــی پــی اس « دیــده 

ــد تاثیــر چندانــی داشــته باشــد. شــده و نمــی توان
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کیمیا نقره دار می شود! 

سهامدار کیمیا خبر از ورود نقره به سبد تولیدات این شرکت داد.

ابراهیــم جمیلــی در گفتگــو بــا همفکــران مــی گویــد: بــه زودی محصــوالت جدیــدی بــه 
ســبد محصــوالت کیمیــا افــزوده مــی شــود کــه نقــره از مهمتریــن آنهاســت.

وی اضافــه مــی کنــد: دربــاره حجــم تولیــد و ظرفیــت آن فعــا بــه نکتــه ایــی اشــاره نمــی 
کنــم امــا از ماههــای آینــده امیــد اســت تولیــد را آغــاز کنیــم .

بــه گفتــه ســهامدار عمــده کیمیــا، درحــال حاضــر شــرکت هــای خارجــی مطرحــی بــرای 
حضــور در کیمیــا و زریــن معــدن درحــال گفتگــو بــا مــا هســتند.

وی ورود قطعــی آنهــا را منــوط بــه حــل مشــکات موجــود بــرای آمــد و شــد خارجــی هــا 
ــوان کرد. عن

سهامداران »شپلی« به رئیس جدید سازمان بورس نامه نوشتند

بــه رغــم توضیحــات اخیــر ســازمان بــورس و درخواســت مدیــران پلــی اکریل، ســهامداران 
ایــن شــرکت بــه رئیــس جدیــد ســازمان بــورس نامــه نوشــتند و خواهــان صــدور مجــوز 

افزایــش ســرمایه 1185 درصــدی شــدند.

شــرکت پلــی اکریــل از تابســتان ســال گذشــته پیگیــر افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد 
ــت  ــت درخواس ــدارک، در نهای ــود م ــار کمب ــد از دو ب ــه بع ــود ک ــا ب ــی ه ــی دارای ارزیاب
ــر  ــورس ارســال شــد امــا نهــاد ناظــر ب ــه ســازمان ب افزایــش ســرمایه 1185 درصــدی ب

ــش ســرمایه 290 درصــدی موافقــت کــرد. ــا افزای ــت شــرکت ب اســاس وضعی
ــان  ــرح و خواه ــی مط ــپلی« اعتراضات ــران »ش ــهامداران نگ ــوع ، س ــن موض ــه ای در ادام
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ــاره  ــورس شــدند. ســازمان هــم روز دوشــنبه 18 مــرداد نکاتــی درب مســاعدت ســازمان ب
افزایــش ســرمایه و زمــان مهلــت اســتفاده از مجــوز 290 درصــدی اعــام کــرد و مدیــران 

شــرکت هــم توضیحاتــی دادنــد.

بــا ایــن اوصــاف در حالــی نمــاد پلــی اکریــل از 18 فروردیــن تاکنــون بســته مانــده کــه 
کمیتــه ای ویــژه بــرای رفــع بحــران مالــی پلــی اکریــل بــا حضــور وزیــر صنعــت، مدیــرکل 
ــن  ــده و ای ــکیل ش ــرکت تش ــهامدار ش ــان و س ــتانداری اصفه ــدگان اس ــاجی، نماین نس

ــری اســت. موضــوع در حــال پیگی

ــه رئیــس جدیــد ســازمان  ــا ایــن حــال ســهامداران ایــن شــرکت بورســی نامــه ایــی ب ب
ــد. ــا اعــام نکاتــی خواهــان رســیدگی شــده ان ــورس نوشــته و ب ب

در ایــن نامــه 4 صفحــه ایــی کــه نســخه ایــی بــه بــورس پــرس ارســال شــده ، مــواردی 
در بــاب توقــف و بازگشــایی نمــاد، مجامــع و حواشــی ، کــدال، اظهــارات نماینــده ســازمان 
ــر  اســتفاده از  ــون حداکث ــاده 17 قان و گزارشــات رســمی حســابرس معتمــد، تخطــی ازم
تــوان تولیــدی و خدماتــی در تامیــن نیازهــای کشــور –مصــوب ســال 1391 مجلــس، از 
ــه  ــده و... نســبت ب ــن پرون ــه ای ــا ورود مســتقیم ب ــا ب ــده ت ــته ش ــدی خواس ــاپور محم ش
ــران از محــل  ــل ای ــی اکری ــش ســرمایه 1185 درصــدی شــرکت پل صــدور مجــوز افزای

تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا اقــدام شــود.

همچنیــن تاکیــد شــده حــل و فصــل ایــن موضــوع ، ضمــن کمــک شــایان بــه شــرکت 
ــدی ( ،  ــه آورده نق ــاده 141 ) از جمل ــروج از م ــرای خ ــب ب ــور مناس ــام ام ــت انج در جه
باعــث برطــرف شــدن مشــکات بیــش از 2000 نفــر بصــورت مســتقیم و حــدود 25000 
نفــر بصــورت غیرمســتقیم شــده و در نهایــت نقــش پررنگــی در ســرپا مانــدن بزرگتریــن 
کارخانــه اکریلیــک خاورمیانــه ، جلوگیــری از انحــال و ورشکســتگی ، پیشــگیری از زیــان 
ســنگین ســهامداران کثیــر ایــن شــرکت در بــورس ایــران و همچنیــن عمــل بــه دســتورات 
صریــح دیــن مبیــن اســام مبنــی بــر رعایــت انصــاف و عدالــت در توزیــع حقــوق انســان 

هــا ایفــا خواهــد کــرد. 
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خریخت را چند بخریم؟

تحلیگران خرید سهم را در 170 تا 176 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=513

»رســول بابارشــانی« معتقدســت در صــورت تقاضــا در ســهم اهــداف 215 و 230 تومــان 
قابــل دســتیابی اســت:

https://efanos.com/Signal/26853

هشــدار: از دریافــت خدمــات مشــاوره از منابــع نامعتبــر و بــدون مجــوز رســمی خــودداری 
کنیــد. 

ــه  ــه ارائ ــدام ب ــا همــکاری شــرکت مشــاور ســرمایه گذاری اماکــو اق ســایت بورســینِس ب
مشــاوره پرتفــوی، ســیگنال خریدســهام، سبدســهام پیشــنهادی و تحلیــل بــازار می نمایــد.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=513
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Signal/26853
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سیگنال ها و معرفی سهم های سودآور:

http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis

دسترســی بــه تحلیل هــای حرفــه ای و ویــژه بــه همــراه ســیگنال های خریــد بــا تخفیــف 
ویــژه بــه مــدت محــدود:

http://www.bourseiness.com/tahlil

http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis
http://www.bourseiness.com/tahlil

